3D-SCANNING

3D-scanning
voor de aannemer
Een traditionele opmeting is gebaseerd op het meten van een beperkt aantal specifieke punten op een oppervlak. Dat levert heel waarheidsgetrouwe informatie op, maar de uitvoering ervan kan omslachtig zijn als je een hoge graad van detaillering nastreeft. Ondertussen
bestaan er gelukkig geavanceerde digitale driedimensionale meettechnieken. Digitalisering in hoge resolutie maakt het immers mogelijk om op een zeer nauwkeurige manier miljoenen oppervlaktepunten van een object op te meten. Dit artikel gaat dieper in op de verschillende technieken en oplossingen die in deze context toegepast kunnen worden.

Welke technieken zijn er?
De dag van vandaag is de opmeting van
gebouwen bijna altijd onlosmakelijk verbonden met een “digitalisering van de gebouwen”, namelijk een transcriptie van
geometrische gegevens in een digitale
driedimensionale omgeving. Het is tegenwoordig mogelijk om miljoenen geometrische punten aan het oppervlak van een gebouw (binnen/buiten) of van een van de
delen ervan, met een geduchte nauwkeurigheid op te meten. Hierbij spreekt men
van HDS (High Definition Surveying).
Een laserscanner is op dit moment misschien
wel de meest gekende techniek om de bestaande omgeving in 3D te digitaliseren.
Dergelijke scanner tast met behulp van een
laserstraal zijn omgeving af en registreert
zo de positie van miljoenen punten. De aldus gescande objecten worden vervolgens
opgeslagen onder de vorm van een ‘puntenwolk’ in hoge resolutie. Elk punt wordt
nauwkeurig in de ruimte geplaatst (soms tot
op de millimeter) en kan zelfs automatisch
ingekleurd worden. Op die manier beschikt
de aannemer over een waarheidsgetrouw
model voor de opstelling van zijn prijsofferte en de werfvoorbereiding.
Naast de laserscanner bestaan er ondertussen
nog
andere
polyvalente
3D-digitaliseringstechnologieën die afgestemd zijn op de werkzaamheden van de
aannemer. Zo is er de de fotogrammetri-

Een laserscanner tast met behulp van een laserstraal zijn omgeving af en registreert zo de positie
van miljoenen punten. De gescande objecten vormen dan een ‘puntenwolk’ in hoge resolutie (boven).
Elk punt kan zelfs automatisch ingekleurd worden, bijvoorbeeld om de vlakheid van een gevel aan te
duiden (onder). (Beelden: WTCB, CGEOS, DroneTechniXX)
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3D-SCANNING

Voorbeelden van wensen en oplossingen voor 3D-digitalisering
Wat wenst u als aannemer?

Wat zijn de mogelijk oplossingen?

Welke bijkomende digitale
transformaties zijn mogelijk?

Op de werf, binnen
3D-model van een sierlijkst om deze via een
industrieel procedé na te maken

• Terrestrische laserscanner
• 3D-reconstructie op basis van foto’s (op
voorwaarde dat de kleur van de sierlijst niet
uniform is)

Omvorming van de puntenwolk in een
bestelbestand dat door de productiemachine
gebruikt kan worden

As built-documentatie van technische
installaties (bv. een ventilatie-installatie in
een industrieel gebouw)

• Terrestrische laserscanner
• Time-of-flight-camera

Annotatie van de uitrustingen en
dimensionele metingen op het model met
gespecialiseerde software

As built-plannen van de binnenruimten van
een gebouw van 5.000 m²

Op een rijdend platform geïnstalleerde
mobiele laserscanner

CAD op basis van horizontale sneden in de
puntenwolk

Op de werf, buiten
Gevelaanzicht van een geklasseerde gevel
met gedetailleerde opmeting van elke steen
van het metselwerk

• Terrestrische laserscanner
• 3D-reconstructie op basis van op de grond
genomen foto’s

CAD op basis van een georthonormeerd
aanzicht van de puntenwolk

Opmeting van een geplaatst
dakbedekkingssysteem om de
uitvoeringskwaliteit te controleren

• Terrestrische laserscanner, als het dak
toegankelijk is
• Op een drone geïnstalleerde laserscanner
• 3D-reconstructie op basis van door een
drone genomen foto’s (op voorwaarde dat
de precisie gewaarborgd is)

Analyse van de vlakheid of vergelijking van
de puntenwolk met een referentiemodel

Simulatie an de energieverliezen door de
gebouwschil voor een gebouw met een
complexe vorm

3D-reconstructie op basis van op de grond
genomen foto’s

Creatie van een 3D-energiemodel op basis
van de vereenvoudigde puntenwolk

Bron: WTCB

sche reconstructie. Die levert op basis van
meerdere foto’s een waarheidsgetrouw
3D-model op van een object door er vanuit
verschillende hoeken foto’s van te nemen.
Via gespecialiseerde software creëert men
op basis van de gefotografeerde zone(s)
een 3D-model door tussen de verschillende genomen beelden overeenstemmende
punten te identificeren. De time-of-flightcamera’s voegen op hun beurt informatie
over de diepte toe aan de genomen beelden. Het gefilmde element wordt hierbij in
real time in 3D gedigitaliseerd, wat een belangrijk voordeel biedt bij de werkzaamheden op de werf.

Ook het gebruik van drones zijn bij 3D digitalisering vermeldenswaard. Hoewel zij
op zich niet als een digitaliseringstechnologie beschouwd kunnen worden, vormen zij een belangrijk hulpmiddel om de
3D-digitalisering sneller en efficiënter te
doen verlopen, om moeilijk toegankelijke
of gevaarlijke zones beter te kunnen bereiken of om zeer omvangrijke zones te kunnen opmeten.

Welke opportuniteiten biedt
3D-scanning?
3D-scanning vormt een brug tussen de reele en virtuele wereld. Het grote voordeel
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ten opzichte van een conventionele geometrische opmeting ligt hem voornamelijk
in de uiterst gedetailleerde 3D-informatie
en de beschikbare van kleurinformatie. De
gegenereerde 3D-modellen of -bestanden
bevatten tal van handige gegevens voor
de aannemer. Zo levert de 3D-digitalisering
niet alleen een mooi driedimensionaal
beeld op. Ze is ook een handig hulpmiddel
bij een visuele inspectie, of bij de nauwkeurige opmeting van de afmetingen, zoals
de tabelwaarden voor de afmetingen voor
het schrijnwerk in een te renoveren gevel.
Ook bij een volumeberekening kan ze goed
van pas komen. Denk maar aan de schat-

Drones laten toe om moeilijk toegankelijke of gevaarlijke zones te bereiken of om zeer omvangrijke zones op te meten.

ting van het volume dat vrijgemaakt moet
worden door grondwerkers. Dit kan op eender welk moment. Daardoor vermijdt u extra verplaatsingen van en naar de werf, bijvoorbeeld omdat u toch nog iets vergeten
opmeten bent. Een 3D-scan kan dus voor
een groot deel van de actoren van een project van pas komen.
Om een geschikte weergave voor elke
betrokken bouwprofessioneel te genereren, kunnen er op de gegenereerde
3D-modellen of -bestanden tal van digitale filters of transformaties toegepast
worden. Zo kunnen de modellen voor de
ontwerper van een prefab-gevelrenovatiesysteem langs de buitenzijde dienst doen

als basis voor het ontwerp en voor de productie van zijn prefabgevels, de weergave
van de vlakheid van een bestaande gevel
in de vorm van een kleurcode… Maar ook
bij de interactie met bijvoorbeeld de aannemer van de technische installaties kan
het model goed van pas komen. Denk maar
aan het bepalen van de mogelijke doorboringen. Andere zeer relevante toepassingen zijn de 3D-scans als hulpmiddel bij
Computer Aided Design (CAD), als basis van
of als aanvulling op een BIM-model, enz.

u 3D-bestanden exact wenst te gebruiken.
De keuze van de digitaliseringsmethode,
de gewenste resolutie en de van de landmeter te verkrijgen bestanden zal immers
sterk afhangen van uw doelstellingen. O

Het spreekt voor zich dat je de digitalisering in hoge resolutie doordacht moet bestuderen. Het is voor u als aannemer essentieel om precies te bepalen waarvoor

Meer weten?

Ook bij het overleg tussen de aannemer van gevelelementen en de installateur kan het model goed

De topics die in dit artikel worden samengevat en de innovatiemogelijkheden met deze techniek worden verder
uit de doeken gedaan in de ‘Innovation
paper “Geometrische opmeting in hoge
resolutie - 3D-digitalisering in het BIMtijdperk” die is opgesteld in het kader
van de Technologische Dienstverlening
Duurzaam Bouwen in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

van pas komen. Denk maar aan het bepalen van de
mogelijke doorboringen. (Beeld: WTCB, Mutatie+)
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